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KONTRAKT MELLOM KLUBB OG AMATØRSPILLER 
(Spilleren må ha fylt 15 år) 

for perioden                               til
 (Maksimal kontrakttid er 3 år). 

Avtalepartene: 

Spiller: 
Navn: 
Fødselsdato:
Adresse: 
Nasjonalitet(er):  

(heretter benevnt som Spilleren) 

Klubb: 

Navn:  

Org.nr.:  

Kontoradresse:  

Klubbrepresentants navn:  

(heretter benevnt som Klubben) 

har inngått gjensidig forpliktende kontrakt på vilkår som følger av punktene nedenfor. 

Avtalens vilkår: 

1. Generelle bestemmelser (kan ikke endres)
1.1 En amatørspiller kan kun motta kostnadsrefusjon1. En spiller som mottar annen

godtgjørelse, skal ha kontrakt for profesjonell spiller.
1.2 Spilleren må være medlem av klubben. Medlemskapet faller ikke bort ved

kontraktens utløp. Klubben har organisatorisk styringsrett over alle sine medlemmer
etter idrettens bestemmelser.

2. Spillerens plikter (kan ikke endres)
2.1 Spilleren skal være forsikret gjennom Norges Fotballforbunds fotballforsikring.
2.2 Spilleren plikter å melde fra til trener/oppmann hvis han/hun er forhindret fra å møte

til kamp, trening eller andre tiltak i klubbens regi.
2.3 Spilleren plikter å spille på det laget klubben bestemmer.
2.4 Spilleren plikter å avstå fra doping og andre forbudte midler i henhold til idrettens

bestemmelser.

1
 Bestemmelser og krav til dokumentasjon – se Statens reiseregulativ. Evt. skatteplikt må klubb og 

spiller avklare med lokalt ligningskontor. 
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2.5. Spilleren kan verken direkte eller indirekte delta i veddemål eller pengespill i 
tilknytning til kamper der Klubbens egne lag er involvert, eller på noe vis medvirke til 
eller forsøke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet eller 
enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd. Dersom Spilleren er i kontakt 
med personer som forsøker å få spilleren til å påvirke resultatet eller enkelthendelser 
i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter Spilleren omgående å informere Norges 
Fotballforbund om dette.  

3. Utstyr og dekning av kostnader
3.1 Følgende utstyr til kamp og trening betales helt eller delvis av klubben:

3.2.  Etter forhåndsgodkjenning av klubben kan spilleren få refundert følgende kostnader 
mot godkjent dokumentasjon: 

4. Sponsoravtaler og andre avtaler med næringslivet
4.1 Spilleren kan ikke inngå egne sponsor-/samarbeidsavtaler.
4.2 Klubben har i rimelig utstrekning rett til å benytte spilleren overfor klubbens

sponsorer og andre samarbeidspartnere. Spilleren kan ta forbehold om ikke å bli
benyttet i reklame eller annen markedssammenheng dersom denne medvirkningen
strider mot spillerens etiske eller moralske overbevisning, eller reklame for
konkurrenter til egen eller arbeidsgivers virksomhet

5. NFFs regelverk
5.1 Innholdet i denne kontrakten skal være i samsvar med NFFs regelverk og

retningslinjer. Ved endring i regelverk og retningslinjer som berører innholdet i
kontrakten, vil endringene gå foran formuleringer i kontrakten ved motstrid.

5.2 I kontraktsperioden kan spilleren ikke bli spilleberettiget for ny klubb som
amatørspiller uten at de to klubbene og spilleren er enige om dette. Amatørspiller
kan imidlertid ikke nektes å inngå profesjonell kontrakt.

5.3 Etter utløpet av kontraktsperioden står spilleren fritt til å gå til ny klubb. Det kan da
ikke stilles andre vilkår for overgangen enn at økonomiske og kontraktuelle
forpliktelser er oppfylte (se NFFs overgangsregler).
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6. Tvister
Tvister om avtalens innhold skal så langt det er mulig løses med endelig virkning innen 
idrettens organer.  

7. Signaturer

Dato: 

............................................................. ............................................................. 
 Klubbens signatur Spillerens signatur 

............................................................. 
Verges signatur (for spillere under 18 år) 

Kontrakten er i tre originale eksemplarer som begge partene har signert. Klubben og 
Spilleren beholder ett eksemplar hver, klubben oversender ett eksemplar til NFF. 
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